ZAŁĄCZNIK nr 4

Oferta Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu na wynajem
pomieszczeń oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego

WYNAJEM 2017
LP

WARIANTY

1

PRZEDMIOT WYNAJMU

CENA

Sala widowiskowo kinowa

Wynajem
komercyjny

Wynajem sali

2 500,00 zł

Oświetlenie + nagłośnienie

500,00 zł

Sprzedaż biletów

10% od ilości
sprzedanych biletów
(w cenę nie jest wliczony
druk biletów)

Reklama imprezy (plakatowanie na
Wg cennika, zał.nr1
13 słupach reklamowych – format (w cenę nie jest wliczony
od A2 do A1, do 30 dni przed
druk plakatów)
planowaną imprezą)
Edukacja
teatralna i filmowa
od 8-00 do 14-30

Spektakle, konkursy,
akademie, prewencja i
profilaktyka szkół
ponadpodstawowych
od 8-00 do 14-30
2

Do trzech spektakli

2 500,00

każdy następny

500,00

Oświetlenie, nagłośnienie, sala

1 godzina – 150,00 zł
każda następna + 50 zł
+ 50,00 zł jednorazowo
50,00zł/h

Ekran + rzutnik
Bez oświetlenia i nagłośnienia
scenicznego
Sala KPW

Wynajem komercyjny
od 8-00 do 21-00
wyłączając środy
Szkoły podstawowe,
przedszkola, instytucje
pożytku publicznego
od 8-00 do 15-00

Wynajem sali
Nagłośnienie i oświetlenie
rzutnik i ekran
Wynajem Sali,
nagłośnienie i oświetlenie
rzutnik + ekran

100,00 zł/1h
każda następna+50,00 zł
jednorazowo 50,00 zł
jednorazowo 25,00 zł
Bezpłatnie

3
Wynajem
komercyjny
od 8-00 do 16-00
od 16-00 do 20-00

Szkoły podstawowe,
przedszkola, instytucje
pożytku publicznego,
stowarzyszenia
od 8-00 do 16-00
4

Sala konferencyjna
Wynajem sali
rzutnik + ekran
wynajem sali

50,00 zł/1 godz
każda następna 20,00zł
jednorazowo 15,00 zł

rzutnik + ekran

60,00 zł/1 godz
każda następna 30,00zł
jednorazowo 15,00 zł

Wynajem sali
rzutnik + ekran

Bezpłatnie

Sala edukacyjna
Wynajem
komercyjny
od 8-00 do 16-00
od 16-00 do 20-00

Wynajem Sali

rzutnik + ekran
Szkoły podstawowe,
przedszkola, instytucje
pożytku publicznego
od 8-00 do 16-00
5

Wynajem sali
rzutnik + ekran

50,00/1 godz
każda następna 20,00zł
60,00/1 godz
każda następna 25,00zł
jednorazowo 15,00zł
Bezpłatnie

Amfiteatr
Wynajem
komercyjny
(koncerty)

Garderoby,
scena, widownia,

3 500,00 zł

